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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LatarBelakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terbukti banyaknya media 

massa yang ada di masyarakat. Karena dalam kehidupan manusia perlu yang 

namanya berkomunikasi. Komunikasi itu selalu kita lakukan kapan pun dan dimana 

pun kita berada. Media massa yang digunakan dalam berkomunikasi banyak 

macamnya baik media elektronik maupun cetak. Banyak pengaruh positif maupun 

negatif berkomunikasi dengan media massa khususnya media elektronik. Media 

elektronik yang dimaksud disini adalah televisi. Ataupun melalui tayangan televisi 

atau sinetron. Sinetron merupakan gambar bergerak (visual) yang didukung dengan 

suara (audio) termasuk didalamnya tokoh cerita, musik, sebagai pendukung kuat. 

Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik yang berarti sebuah 

karya cipta seni budaya, dan media komunikasi pandang dengar yang dibuat 

berdasarkan sinematografi dengan direkam pada pita video melalui proses 

elektronik lalu di tayangan melalui stasiun televisi. Sinema elektronik atau lebih 

popular dalam akronim sinetron adalah istilah untuk serial drama sandiwara 

bersambung yang disiarkan oleh stasiun televisi. Sinetron pada umumnya bercerita 

tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik berkepanjangan. 

Seperti layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali dengan perkenalan tokoh-

tokoh yang memiliki karakter masing-masing. Berbagai karakter yang berbeda 
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menimbulkan konflik yang makin lama makin besar sehingga sampai pada titik 

klimaksnya. Akhir dari suatu sinetron dapat bahagia maupun sedih, tergantung dari 

jalan cerita yang ditentukan oleh penulis skenario. 

Tepat sebulan tayang di SCTV, Anak Langit jadi sinetron rating tertinggi di 

SCTV disbanding tiga judul lainnya yang tengah tayang. Ammar Zoni dan Ranty 

Maria mendapat sebutan Amma Ranty Couple dari fans. Hal ini membuktikan 

kekuatan chemistry merekajadi magnet kuat pemikat hati penonton. 

Anak Langit sempat memimpin data rating di tiga hari pertama tayangnya 

pada periode 20-22 Februari lalu. Meski setelahnya harus puas bertengger di posisi 

runner-up, Anak Langit masih sempat juga menyentuh peringkat pertama pada 10 

Maret 2017. Namun kini stabil di posisi dua dengan TVR yang berkisar di angka 

lima koma dan share di atas 25%.  

Sebagai penerus sinetron Anak Jalanan yang tayang di RCTI, perlahan 

popularitas sinetron Anak Langit terus menanjak. Tak mengherankan memang, 

dengan deretan nama actor dan aktris yang sudah cukup dikenal seperti  Immanuel 

Caesar Hito, CemalFaruk, Dylan Carr, Raya Kitty Marcella Daryanni, Hana 

Saraswati, FathirMuchtar, Adipura Gerald Yodan juga Angga Putra, membuat 

sinetron garapan Sinemart itu pun menuai kesuksesan instan. 

Namun sayang,disaat demam Anak Langit ditengah masyarakat Indonesia, 

sinteron tersebut malah mengajarkan hal-hal yang kurang baik bagi penontonnya. 

Terbukti,belum dua bulan tayang,sinetron Anak Langit sudah mendapat teguran 

keras dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dalam surat yang dilayangkan 

tanggal 7 Maret 2017 dengan No.Surat 98/K/KPI/31.2/03/2017,KPI menuturkan 

http://www.bintang.com/saya-di-sctv/read/2893972/sebulan-tayang-anak-langit-rajai-rating-sinetron-sctv
http://www.bintang.com/saya-di-sctv/read/2889763/kemampuan-silat-ammar-zoni-diuji-di-anak-langit
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jika sinetron Anak Langit telah melanggar ketentuan tentang perlindungan anak dan 

remaja serta penggolongan program siaran seperti yang telah diatur dalam Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012. Ini 

tak terlepas dari beberapa adegan yang dianggap mengandung muatan kekerasan 

maupun perkelahian. Belum lagi, adegan kebut-kebutan yang kerap kali ditampilkan 

dalam sinetron yang mengangkat tema geng motor ini. 

Berbicara soal kekerasan dalam media massa khususnya sinetron mungkin 

sudah lama dipermasalahkan oleh masyarakat. Karena sisi negatif yang secara tidak 

langsung hal tersebut menjadi dampak dan masalah yang besar dikalangan 

masyarakat, dengan banyaknya orang yang mengenal adanya kekerasan dalam 

media massa khususnya sinetron akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak 

benar. Beberapa tahun kemarin adegan kekerasan banyak ditayangkan dalam 

tayangan televisi. Perkelahian, pemukulan, pembunuhan dan sebagainya yang 

merusak dan merugikan orang lain selalu muncul dalam tayangan televisi. 

Meningkatkan proporsi adegan kekerasan dalam tayangan-tayangan melahirkan 

kecam anakan timbulkan pengaruh negative bagi penonton. Tayangan sinetron 

memang tidak langsung mempengaruhi perilaku penonton tetapi kalau terus-

menerus diperlihatkan akan berdampak negatif bagi penonton. 

Banyak pro dan kontra pada tayangan sinetron Anak Langit yang bergenre 

drama yang ada beberapa adegan kekerasanya dan juga aksi balap liar antar geng 

motor. Adegan perkelahian dan pemukulan yang merusak dan merugikan orang lain 

selalu muncul dalam tayangan sinetron pengaruh negatif semakin bertambah karena 

banyak adegan yang disukai oleh para remaja seperti balap liar dan berkelompok-
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kelompok (Geng). Melihat realita anak sekolah di Indonesia pada sekarang ini, 

banyak sekali dari mereka yang seharusnya belajar dan menjadi penerus bangsa. 

Maka dari itu para orang tua remaja Perumahan Keboncandi Permai Blok C 

khususnya bagi remaja SMP harus sering memperingatkan anak-anaknya yang 

sudah remaja dan juga harus lebih memwaspadai pada anak-anaknya terhadap 

tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan juga merusak moral bagi 

remaja. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Pemaknaan Penonton Terhadap Cerita Dan Adegan Tayangan Sinetron “Anak 

Langit” (Studi Resepsi Pada Remaja SMP Perumahan Keboncandi Permai Blok C 

Pasuruan). Karena peneliti ingin mencari informasi pemaknaan remaja terhadap 

tayangan sinetron anak langit. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana pemaknaan Remaja SMP Perumahan Keboncandi Permai Blok 

C terhadap cerita dan adegan tayangan sinetron Anak Langit? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukanya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui. 

Untuk Mengetahui pemaknaan remaja smp Perumahan Keboncandi Permai 

Blok C terhadap cerita dan adegan tayangan sinetron Anak Langit? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat, seperti 

pemaparan berikut ini: 

 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi ilmu 

komunikasi khususnya audio visual (AV) mengenai makna kekerasan dalam 

tayangan televisi. Serta dapat memberikan masukan berupa gambaran, data, 

maupun refrensi bagi penelitian selanjutnya mengenai studi resepsi dalam 

pemaknaan sebuah tayangan. 

 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada orang tua khususnya bagi 

remaja SMP dalam menangkap dan menerima pesan yang terkandung pada 

sebuah tayangan sinetron. Memberi pengertian tentang adanya kandungan 

kekerasan dalam tayangan tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat 

luas dan pencinta sinetron. 


